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1. Identificación da programación 

 

Centro educativo 

CIFP Compostela 

15016000 

Santiago de Compostela 

2019/2020 

Código da familia profesional 

ARG 

Familia profesional 

Artes Gráficas 

Código do ciclo formativo   

MARG02 

Ciclo Formativo 

Preimpresión Dixital 

Ciclo formativo de grao medio 

Réxime xeral-ordinario 

Módulo Profesional 

Identificación Materiais Preimpresión 

MP0871 

Sesión semanais 

4 

Horas anuais 

133 

Profesor asignado ao módulo 

Daniel Castelo Guerrero 
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2. Criterios de cualificación e mínimos esixibles 

 

UNIDADE FORMATIVA: PROCESOS DE IMPRESIÓN E ACABAMENTOS 

 

RA1 -  Recoñece os procesos de impresión e postimpresión, identificando as súas características técnicas. 

CA1.1 - Describíronse as características dos sistemas industriais de impresión e as necesidades técnicas en 
preimpresión 

CA1.2 - Identificáronse os procesos de postimpresión e os seus requisitos técnicos para preimpresión 

CA1.3 - Recoñecéronse os defectos de impresión propios de cada sistema. 

CA1.4 - Deducíronse os sistemas de impresión nos produtos impresos 

CA1.5 - Detectáronse os procesos de postimpresión nos produtos gráficos finais 

CA1.6 - Estableceuse a correspondencia entre os sistemas de impresión e a natureza química dos soportes. 

CA1.7 - Demostrouse o proceso de secado das tintas, así como a súa clasificación pola súa viscosidade, en todos 
os sistemas de impresión industriais 

 

UNIDADE FORMATIVA: MATERIAS DE PREIMPRESIÓN 

 

RA2 -  Valora os soportes de natureza celulósica para considerar os axustes no proceso de preimpresión, con 
determinación das propiedades de imprimibilidade dos papeis 

CA2.1 - Valorouse nos papeis a dimensión do soporte, a gramaxe, o grosor e o volume específico 

CA2.2 - Desenvolvéronse co IGT os ensaios para determinar as propiedades de imprimibilidade de rugosidade, 
débil entintamento, microcontour, arrancada e penetración da tinta. 

CA2.3 - Determinouse a dirección de fibra e a súa estabilidade dimensional dos papeis 

CA2.4 - Describíronse as clases de papeis e as súas características 

CA2.5 - Establecéronse os formatos normalizados e os básicos. 

CA2.6 - Identificáronse os defectos de impresión en relación cos tipos de papeis e os procesos de estampaxe 

CA2.7 - Identificáronse as características do cartón ondulado de tipos papeis, cor superficial, tipo de onda, 
altura, paso, grosor, gramaxe, ECT e absorción auga (ensaio Cobb). 

 CA2.8 - Determináronse as propiedades ópticas dos soportes papeleiros: brillo, brancura e opacidade. 

 

RA3 -  Identifica os soportes de natureza plástica e compostos, analizando as súas propiedades de 
imprimibilidade. 

CA3.1 - Valoráronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tensión superficial dos soportes 
plásticos 

CA3.5 - Clasificáronse os soportes plásticos segundo a súa natureza química 

 

 

Os RA 1 e 4 non foron desenvolvidos ata 0 13 de marzo, polo que non serán tidos e conta para a avaliación. 

 

Os mínimos esixibles deste módulo serán: 

- UD1. 

1.1 Características dos sistemas de impresión 

1.6 Correspondencia de sistemas e soportes 

- UD2 

1.3 Recoñecemento de defectos de impresión 
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1.4 Deducíronse sistemas de impresión 

- UD3 

1.2 Identificáronse procesos de postimpresión 

1.5. Detectáronse procesos de postimpresión 

- UD4 

2.1 Valorouse no papel a gramaxe, volume específico... 

2.4 Describíronse clases de papeis 

2.5 Establecéronse formatos normalizados 

- UD5 

2.3 Determinouse a dirección da fibra e a estabilidade dimensional 

2.8 Determináronse as propiedades ópticas 

- UD6 

3.1 Valóranse as propiedades de grosor e gramaxe en soportes non papeleiros 

3.4 Describíronse variables de soportes complexos 

3.5 Clasificación de soportes plásticos 

- UD8 

4.1 identificáronse os compoñentes das tintas 

4.4 Establecéronse os valores densitométricos 

- UD 9 

4.2 Determináronse as propiedades colorimétricas 

4.5 Estimouse e cuantificouse o Delta E 

4.6 Medíronse o valores LAB con colorímetro 

4.8 Identificáronse os riscos 

 

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que 
proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito 
individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación contidos 
nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios: 

 

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da 
materia a avaliar poderán ser de diverso tipo. test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos 
conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter varias probas será a  media 
aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Non se fará a a media de ter 
algunha das probas con cualificación menor a 3,5. Suporán un 70% da cualificación final do módulo. 

 

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar 
procedementos; Traballos individuais e grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de 
traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles aspectos 
procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 25%  da cualificación do módulo.   

 

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualificacións 
cualitativas e que formarán parte da avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, 
unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os compañeiros/as, receptividade, así como a 
iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o traballo en 
equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais 
recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir 
que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación neste apartado sexa 
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negativa ou inferior a 5. Suporán un 5%  da cualificación final do módulo. 

 

Por mor de ter dúas unidades formativas totalmente desvinculadas, o aprobado final está condicionado pola 
superación das distintas avaliacións, que poderán ser recuperadas en marzo ou xuño de 2020.  



 

 

 

Páx 6 de 8 

CIFP Compostela 
Lamas de Abade, s/n 
Santiago de Compostela CP 15702 
A Coruña 
Tfno. 981523140, Fax 981523290 
cifp.compostela@edu.xunta.es 
http://www.cifpcompostela.edu.es/het/ 

 

3. Procedementos para a recuperación das partes non superadas 

 

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e 
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda 
avaliación ordinaria do presente curso académico 2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas 
correspondentes para cada alumna/o da Terceira Avaliación. 

 

3.1 Actividades de recuperación 

 

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na Segunda avaliación, 
realizaranse con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela, tal e como se ven realizando ao longo do presente 
curso 2019-2020 con este grupo de alumnado e módulo e consistirán en: 

- Probas prácticas, relacionadas con exercicios xa realizados durante a Primeira Avaliación. 

- Probas teóricas, utilizando material usado na Primeira e Segunda Avaliación. 

 

Estas probas tamén serán elaborada polo alumnado co módulo superado na Segunda Avaliación, que non 
restará cualificación xa obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na Terceira Avaliación ordinaria. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 50% cada una, na nota final, unha vez superadas as dúas. 

 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación continua (PD) 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua 
consistirá: 

 ▪ Proba Específica 1 Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que haberá que 
resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do modulo do que se trata, e 
desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso académico. Esta proba constará de preguntas 
curtas e tamén de tipo test (con respostas alternativas, das cales só unha será correcta) . Será obrigatorio 
superar positivamente o 50 % das preguntas formuladas, para acadar unha puntuación de 5 puntos. Esta proba 
poderá ser realizada “on line” a través da aula virtual do CIFP Compostela, relacionada cos Resultados de 
Aprendizaxe e Criterios correspondentes de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. Esta primeira 
parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo.  

▪ Proba Específica 2 Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos 
relacionados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. O candidato/a deberá realizar as 
seguintes probas ou supostos prácticos similares ás actividades que se propoñen no punto anterior: 

- Exercicios de colorimetría 

- Resolucións e lineatura 

- Peso dixital de imaxe 

- Cálculo de papel... 

Terá que acadar un mínimo 5 puntos sobre 10, para considerala superada. Esta segunda parte teórica suporá o 
60% final da nota do módulo. Ambas as dúas probas terán que ser superadas cunha nota mínima de 5 puntos. 
Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 nas dúas probas, non existindo a 
posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso. Unicamente farán 
media aritmética se as dúas probas teñen una cualificación obtida igual ou superior a 5 puntos. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 40% Proba Específica 1 e 60% Proba Específica 2, na nota 
final, unha vez superadas as dúas.  
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4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes anteriores ao estado 
de alarma para todo ou parte do alumnado 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un Foro aberto a través da Aula Virtual do 
CIFP Compostela con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas. Os 
contidos que entran na mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do Segundo Trimestre ate o 13 
de marzo do presente curso académico. 

A alumnado ten acceso vía mail ao correo do profesor e realizaranse videoconferencia de seren propostas polo 
alumnado. 
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5. Medidas de atención á diversidade do alumnado matriculado no módulo 

 

 Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o 
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación 
profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o equipo docente realizou 
unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación 
previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, serviu para orientar e situar 
o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Para este módulo elaborouse durante a segunda 
quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do 
noso alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de 
matrícula. Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se 
acordou que se prestase atención proactiva a estes alumnos, cun trato máis persoal e cun contacto continuo cos 
seus titores. 

 

Santiago de Compostela, 12 de maio de 2020  

Asdo.: Daniel Castelo Guerrero 


